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Základní údaje 
Právní forma:	 	 	 Ústav 

Spisová značka:	 	 	 U 46 vedená u Krajského soudu v Hradci 

Králové ze 	 	 	 	 dne 9. 3. 2015. 	  

IČ:	 	 	 	 	 03847926 

Bankovní spojení:	 	 	 Fio Banka; čislo účtu: 2300771359/2010 

Korespondenční adresa:	 	 Mrštíkova 934, 500 09, Hradec králové 9 

Webové stránky:	 	 	 www.kresadlohk.cz 

Facebook:	 	 	 	 www.facebook.com/kresadlohk/ 

Datová schránka:	 	 	 qidv32q 

Statutární orgán:	 	 	 Irena Spiššáková 

Správní rada k 31. 12. 2017 
Předseda:	 	 	 	 Mgr. Kateřina Černá 
Člen:	 	 	 	 	 Mgr: Dagmar Balcarová 
Člen:	 	 	 	 	 Mudr. Eva Čápová 

Pracovní tým k 31. 12. 2017 
Ředitelka: 	 	 	 	 Irena Spiššáková 
Asistent-koordinátor:	 	 Hana Wahle 
Sociální pracovníci:	 	 Mgr. Lucie Stehlíková 
	 	 	 	 	 Mgr. Barbora Fellnerová 
	 	 	 	 	 Bc. Aleš Fuchs 
	 	 	 	 	 Mgr. Adéla Machatá 

Odborní pracovníci:	 	 Mgr. Alexandra Bokůvková 
	 	 	 	 	 Mgr. Eva Jarková 
	 	 	 	 	 Mgr. Michala Homolková 
	 	 	 	 	 Mgr. Tomáš Vašek 
	 	 	 	 	 Mgr. Zuzana Klimšová 
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Úvod 

Během celého roku 2017 jsme pracovali na zkvalitnění našich nabízených 
služeb, abychom mohli co nejlépe reflektovat na požadavky našich klientů.  

K  již poskytované službě Sociální rehabilitace a službám nabízejících v  rámci 
Navazujících služeb jsme přidali další službu Odborné sociální poradenství. 
Cílem je propojení těchto tří služeb tak, aby rodina s  osobou s PAS měla 
možnost čerpat odbornou podporu pro rodinné příslušníky, odborné vedení 
osoby s PAS a zároveň mít možnost psychohygieny a sdílení těžkého osudu, se 
kterým se potýkají. Tento model podpory rodiny považujeme za základní 
stavební kámen pomoci rodinám s osobou s PAS. Našim cílem je tyto tři služby 
upevňovat a posilovat.  

Ve chvíli, kdy se rodina dozví o potvrzení diagnózy svého dítěte, dojde 
k  velkému šoku, někdy i popírání. Rodina se ocitne v  sociální izolaci. V  tuto 
chvíli je velice důležité, aby rodinní příslušníci měli možnost dostat co nejvíce 
informací o onemocnění dítěte. Aby se mohli se situací vyrovnat, musí vědět, 
jakým způsobem s autismem pracovat.  

Pouze klidné a vyrovnané rodinné prostředí, ve kterém se dítě s PAS cítí v klidu 
a bezpečí, může kladně podpořit jeho vývoj. S rodinou a s osobou s PAS pracují 
pouze odborníci v oblasti autismu, zejména naši psychologové, psychoterapeuti 
a speciální pedagogové. Proto jsme nastavili vysoká kritéria pro tým odborně 
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vzdělaných pracovníků, kteří budou provázet naše klienty všemi službami 
 a budou jim pomáhat řešit jejich velice těžkou životní situaci. 

Procesem zkvalitnění služeb procházela nejenom odborná sekce organizace, ale 
také administrativa. Zejména administrativa související s poskytováním služeb. 
Procházeli jsme procesem nastavení metodických postupů a popisem 
jednotlivých činností týkajících se vyjednání kontraktu, poskytování služeb, 
vedení lidí a dokumentace.  

Na konci roku jsme měli hotové rozsáhlé metodické postupy ve čtyřech 
důležitých oblastech organizace, detailně vyspecifikované požadavky externích 
zainteresovaných stran a mnoho dalších vnitřních předpisů a formulářů. 

Naše vize do roku 2018: 

1.	 navýšit počet intervencí ve všech třech službách, tak aby docházelo 	 	
	 k uspokojení požadavků co nejvíce klientů; 

2.	 zahájit projednání o možnosti vypracování projektu pro odlehčovací 	 	
	 službu; 

3.	 projednat možnosti nových, větších prostor, které by více vyhovovaly 		
	 potřebám našich klientů; 

4.	 ještě více propojit podporu poskytovanou v registrovaných službách 	 	
	 s podporou v navazujících aktivitách; 

Poslání: 

Naším posláním je poskytovat lidem s  poruchou autistického spektra takovou 
pomoc, která vede k  rozvoji jejich schopností a dovedností, k  jejich větší 
samostatnosti, nezávislosti a motivuje je k překonání či zlepšení jejich nepříznivé 
sociální situace, přináší zmírnění sociální izolace tohoto jedince i celé jeho 
rodiny a snižuje negativní důsledky sociální a emoční zátěže v  rodinách 
pečujících o člověka s PAS.   
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Základní hodnoty naší 
organizace 

Cíle organizace: 

Poskytovat podporu a odbornou pomoc osobám s  poruchou autistického 
spektra, jejich rodinným příslušníkům, blízkým a dalším osobám, které se 
podílejí na řešení jejich nepříznivé sociální situace plněním dílčích cílů 
uvedených níže: 

Dílčí cíle:  

Poradit rodině a dalším blízkým osobám, sdílejícím společnou domácnost, 
upravit domácí prostředí člověka s  PAS v  souladu s  pravidly 
strukturovaného učení (oficiální metoda práce s lidmi s PAS) tak, aby se 
zvýšila samostatnost a soběstačnost jedince s autismem.  

Společně s  rodinou, formou odborného sociálního poradenství, zvyšovat 
schopnosti a   dovednosti člověka s  PAS v  oblasti sebeobsluhy a péče         
o svůj vzhled, v  oblasti hygieny, samostatné přípravy jídla a stolování, 
oblékání a péče o šaty a při úklidu domácnosti.  

Pomoct s nastavením vhodného komunikačního systému tak, aby pečující 
osoby porozuměly potřebám jedince s  autismem (např. pomocí 
náhradního komunikačního slovníku) a naopak aby jedinec s PAS dobře 
porozuměl pokynům ostatních členů domácnosti.  

Podpořit vztah člověka s PAS s  rodiči, sourozenci, vztahu s  širší rodinou, 
ale i vztahu k  sousedům, spolužákům, kolegům v  zaměstnání, a to 
především prohlubováním informovanosti všech těchto osob o autismu, 
informovanosti o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace    
a o reálném plánování budoucnosti s člověkem s PAS. 
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Zprostředkovat kontakt na jiné odborníky (lékaři, pedagogové, úřady, …), 
kteří jsou ochotni s  člověkem s  autismem pracovat a mohou rodině 
pomoci. 

Pomoct rodinám plánovat a uskutečnit vstup jedince s PAS na trh práce. 
Plánování vzdělávání v  závislosti na schopnostech a dovednostech 
člověka s  autismem s  přihlédnutím k  případnému stupni mentální 
retardace, nejvýraznějším handicapům, ale i nadstandardním vlohám  
a  talentu.  

Pomoct rodinám pečujícím o člověka s PAS plánovat volný čas tak, aby byl 
jedinec s  autismem schopen za použití vizualizace akceptovat změny 
v rámci dne (týdne, roku, …). To umožní vhodné, perspektivní a aktivní 
trávení volného času. Dosáhneme tím eliminace rigidních rituálních 
návyků člověka s  PAS, které brzdí jeho psychický, fyzický i sociální 
rozvoj.  

Principy: 

• Dobrovolnost – poskytování služby je založeno na dobrovolnosti ze 
strany uživatele. 

• Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme jako               
k jedinečné bytosti se specifickými schopnostmi, dovednostmi            
a potřebami. 

• Autonomie a podpora nezávislosti – při poskytování služby klademe 
důraz na motivaci uživatele k  aktivitě. Snažíme se zachovat                
a případně zvyšovat míru soběstačnosti a  samostatnosti uživatele.  

• Sociální začlenění – podporujeme kontakt uživatele se sociálním 
prostředím a v jeho smysluplných aktivitách a koníčcích.  

• Partnerství – při poskytování služby přistupujeme k uživatelům jako       
k rovnocenným partnerům.  

• Důstojné a taktní zacházení. O uživatelích služby a jejich rodinných 
příslušnících se vždy vyjadřujeme s úctou a respektem. 

• Odbornost – jednotlivé činnosti poskytujeme na základě pravidel služby, 
kdy kontinuálně vzděláváme pracovníky. Naší prioritou je jejich 
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100% erudovanost (vycházíme z platné legislativy, zákon                  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
…).  

• Bezpečí – svými postoji, chováním a přístupem zajišťujeme uživatelům 
služby bezpečný prostor.  

• Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme                  
v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové 
sítě.  

• Společenská zodpovědnost – naší snahou je fungovat transparentně,       
s respektem k právům a   potřebám všech zúčastněných stran, 

hospodárně a šetrně k životnímu prostředí. 
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Odborné sociální 
poradenství: 

Základní údaje: 

§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Forma:	 	 	 	 	 	 ambulantní / terénní 

Provozní doba: 	 	 	 	 	 po – pá 	 8h – 16h 

Počet klientů (uzavřených smluv)	 	 19 

Finanční zdroje služby Odborné sociální poradenství: 

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (MPSV)  

Číslo SR_17_8299792	 	 	 	 	 	 	 650.000 Kč 

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (KÚ)  

Číslo KK_17_8299792	 	 	 	 	 	 	 209.900 Kč 

Dotace z “Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů”  

(Magistrát města Hradec Králové) Číslo 2017/0704	 	 105.000 Kč 

Celkem	 	 	 	 	 	 	 	 	 964.900 Kč 

V roce 2017 jsme našim klientům nabídli novou službu - Odborné sociální 
poradenství. 

Služba je určena rodinným příslušníkům, přátelům a opatrovníkům, kteří mají   
v péči osobu s jakoukoli formou PAS od 7 let.  

Co našim klientům nabízíme: 

edukaci pečujících osob v oblasti autismu tak, aby byli v co největší možné 
míře schopni chápat chování a projevy svého blízkého s PAS; 

naučit se komunikovat se svým blízkým s  PAS – buď pomocí řeči nebo 
náhradních komunikačních pomůcek; 
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naučit se předcházet krizovým situacím – záchvatem vzteku, popřípadě 
agresivity vůči sobě nebo druhým osobám, popřípadě vůči majetku; 

naučit se nacházet taková řešení v krizových situacích, která budou účinná 
a dojde ke zklidnění osoby s PAS; 

naučit se rozlišovat mezi projevem PAS, který je třeba opravdu řešit            
a projevem PAS, který je sice nepříjemný, ale je možná jeho akceptace; 
toto je velice důležité pro to, aby pečující osoby nekladly na své blízké 
s PAS vysoké nároky, které by je přetěžovali a mohlo by docházet i ke 
zhoršení jejich psychického stavu; 

vždy dle požadavku klienta poradit v oblasti péče o osobu s PAS. 

V čem to našim klientům pomůže: 

zorientovat se v problematice autismu; 

naučit se se svým dítětem nebo dospělým s  PAS komunikovat, a tím 
zjišťovat jeho potřeby; 

naučit se rozpoznávat přicházející záchvat a budou mu umět předcházet, 
tím budou chránit nejen své dítě, ale i sebe a sourozence, popřípadě 
majetek; 

pojmenovat problém a hledat jeho řešení a nebudou zbytečně plýtvat 
energií na problém, který nelze vyřešit; 

budou vědět, že se na nás mohou obrátit s jakýmkoli problémem týkající se 
autismu. 

Příklady 
Klientka Žena, 45 let, matka dcery s atypickým autismem a lehkou mentální 
retardací. 

Vyjednávání: 

Klientka se o nás dozvěděla ve škole, kterou navštěvuje její dcera. Vyjednání 
proběhlo standardně, bez obtíží. Vyjádřila se, že potřebuje pomoci především 
s  nežádoucím chováním své dcery a s  nácviky sebeobsluhy. Klientka by ráda 
využívala i jiné typy sociálních služeb, především odlehčovací službu nebo 
osobní asistenci. S ohledem na budoucnost se také velmi zajímala o chráněné 
bydlení.  
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Nastavené cíle: 

1. Matka umí vyrobit pomůcky a zná postup nácviku zdravení. 

2. Matka zná postup nácviku hlasitosti řeči podle předem domluvených signálů. 

3. Matka umí vyrobit procesuální schéma výběru vhodného oblečení a večerní 
hygieny a dokáže provádět s dcerou nácvik. 

4. Matka dokáže zvládnout chování ostatních členů rodiny vůči dceři s PAS       
a ovlivnit jejich postoje. 

Poskytování služby: 

Klientka dochází pravidelně 1x za měsíc. Spolupráce je velmi dobrá. Na první 
tři cíle jsme vyrobili speciální pomůcky a zavedli nácvik. K prvnímu cíli jsme 
vymysleli postup nácviku, a to bez vizuálních pomůcek. Použili jsme při tom 
domluvené gesto (pohlazení po zádech) a verbální instrukci, protože dcera 
klientky tomu dostatečně porozuměla. Vsadili jsme především na nápodobu. 
Klientka by chtěla, aby její dcera dokázala rozlišit, komu říkat „dobrý den“          
a komu „ahoj“. Klíčový pracovník klientce vysvětlil, že takové rozlišování je nad 
schopnosti dítěte. Spokojili jsme se tedy s tím, že dívka bude zdravit stejně jako 
matka. Klientka s  tím byla spokojena. Ke druhému cíli jsme vyrobili kartu 
hlasitosti řeči.  

Doma probíhal nácvik – předváděli si, jak se mluví potichu, jak nahlas. Dívku to 
bavilo, lehce se to naučila. Pak jsme nácvik přenesli do vnějšího prostředí. Když 
bylo potřeba, klientka vytáhla z  kabelky kartu a ukázala na příslušné políčko. 
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Dcera přizpůsobila svůj hlas podle symbolu na obrázku. Nácvik stále probíhá, 
pomalu přestáváme používat kartu a nahrazujeme jenom verbálním pokynem.  

Během půl roku byly první dva cíle naplněny. Na třetím cíli stále pracujeme, 
protože se jedná o   komplexnější záležitost, ale i tam probíhá nácvik velmi 
dobře, podle našich očekávání.  

V rámci čtvrtého cíle pracujeme především na přijetí diagnózy dcery. Členové 
rodiny se za její chování někdy stydí. Její sestra ji podle svých slov „nenávidí“. 
Na některé konzultace přichází i ona.  
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Sociální rehabilitace: 
Základní údaje: 

§ 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Forma:	 	 	 	 	 	 ambulantní / terénní 

Provozní doba:	 	 	 	 	 po – pá	 	 8h – 16h 

Počet uživatelů:	 	 	 	 	 19 

Počet nově uzavřených smluv v roce 2017:	 9 

Finanční zdroje služby Sociální rehabilitace: 

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (MPSV)  

Číslo SR_17_5943218	 	 	 	 	 	 	 393.000 Kč 

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (KÚ)  

Číslo KK_17_5943218	 	 	 	 	 	 	 405.970 Kč 

Dotace z “Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů”  

(Magistrát města Hradec Králové) Číslo 2017/0704	 	 162.000 Kč 

Celkem	 	 	 	 	 	 	 	 	 960.970 Kč 

Tato služba je určená osobám s PAS, kterým jejich handicap umožňuje aktivní 
spolupráci. Nezáleží na typu autismu nebo funkčnosti, ale na dostatečných 
komunikačních dovednostech uživatele a jeho motivaci ke změně. Uživatel 
služby  sociální rehabilitace musí sám chtít na sobě pracovat, cíle se stanovují 
podle potřeb uživatele, ne jeho rodičů nebo jiných pečujících osob.   

Naši klienti prakticky nacvičují sociální dovednosti, které provází každého z nás 
během celého života, aniž bychom si to uvědomovali. Ať už se jedná např. o 
běžné oslovení prodavačky nebo o zkvalitnění vztahů mezi spolužáky. 
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Co se mohou naši klienti naučit: 

komunikaci – s  rodinou, přáteli, ve škole, v  zaměstnání, na úřadech,          
u lékaře, v kině, …; klient si nacvičuje, jak „mluvit“. Pro osoby s PAS je 
nejtěžší komunikovat. Jak verbálně, tak neverbálně. Tento nácvik jim 
pomáhá v  tom, aby se zorientovali v  tom, co je vhodné a nevhodné 
říkat, co není vhodné říkat, jaké jsou komunikační zásady (neskákat do 
řeči, pozdravit, rozloučit se, netykat každému apod.); 

nácvičovat praktické dovednosti jako je nákup potravin, oblečení, 
hygienických pomůcek; obsluhování běžných spotřebičů v domácnosti; 
výběr vhodného oblečení; 

učit se řešit své specifické problémy – nepodléhat panice, pojmenovat 
problém, požádat o  pomoc apod.; 

V čem můžeme klientům pomoci: 

doprovodit je při jednáních na úřady; 

pomoct při komunikaci v zaměstnání; 

pomoct řešit jejich bytovou otázku – požádat o byt, komunikace 
s realitními kancelářemi; 

účastnit se multidisciplinárních týmů, které řeší konkrétní problém 
konkrétního klienta se zástupci ostatních institucí (rodina, jiné sociální 
služby, lékaři apod.) 

řešit závažnou situaci konkrétního klienta svoláním multidisciplinárního 
týmu. 

Příklady: 
Klient muž, 47 let, dg: Aspergerův syndrom 

Vyjednávání: 
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Klient se k nám dostavil osobně bez předchozího objednání. Doporučení na nás 
získal v Nautisu Praha.  

Prvních 30 minut byla velmi napjatá situace, zájemce se nedokázal vyjádřit, co 
chce, byl velmi nervózní, zadrhával. Sociální pracovnice se snažila 
jednoduchými a jasnými dotazy podpořit zájemce, aby sdělil svůj problém. On 
na sociální pracovnici zvyšoval hlas. Rozčilovalo ho, že ona neví sama od sebe, 
co on potřebuje. Když pracovnice vyčerpala všechny pokusy se se zájemcem 
domluvit, přivolala psycholožku. Zdálo se, že zájemce je stále více nervózní, 
zvláště když teď na něj byli v místnosti dva zaměstnanci Křesadla. Psycholožka 
tedy rozhodla, že soc. pracovnice by měla z místnosti odejít. Psycholožka s ním 
začala mluvit na jiné téma, dala mu čas, aby se rozmyslel. Doptávala se ho např. 
jakou měl cestu k nám do Křesadla, jestli mu nedělalo potíže nás najít, jak se mu 
líbí v Nautisu a co tato organizace pro něho dělá apod. Zájemce odpovídal na 
tyto racionální a přímé otázky a postupně se začal uklidňovat. Pak mu 
pracovnice nabídla 5minutovou přestávku s tím, že hovořit o svých požadavcích 
bude pak. Nabídla mu pití a dala mu čas, aby si v  hlavě ujasnil, co nám 
potřebuje říct.  

Po přestávce se ho psycholožka doptávala nejdříve na jednoduché otázky typu, 
kde bydlí, kolik mu je let, jaké má vzdělání, kde pracuje, jestli má stanovenou 
diagnózu. Teprve poté začala mluvit o možných potížích klienta, a to způsobem 
dotazování se. Např.: „Dokážete se sám telefonicky objednat k lékaři? Když vás 
někdo osloví na ulici a ptá se na cestu, jak reagujete? Máte nějaké přátele? 
Jezdíte na dovolenou?” Z  odpovědí na podobné otázky pracovnice odhadla 
možné problémy zájemce a udělala si představu o tom, jak bychom mu mohli 
pomoci. Pak tato svá zjištění prodiskutovala se zájemcem, navrhla nácviky 
komunikačních dovedností. V tuto chvíli se zájemci viditelně ulevilo a prohlásil, 
že to je přesně to, kvůli čemu přišel, jen to nedokázal formulovat.  

V  tuto chvíli byla opět přizvána k  jednání sociální pracovnice a začalo běžné      
a bezproblémové vyjednávání kontraktu.  

Nastavené cíle: 

1. Klient není při rozhovoru se ženou nervózní, nezadrhává, působí uvolněně, 
dokáže najít téma rozhovoru a vést dialog. 

2. Klient samostatně zvládne vyjádřit svůj zájem o práci, a to formou 
telefonního rozhovoru. Dokáže na pohovor přijít a vést bez úzkosti dialog.  
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Poskytování služby: 

Klient docházel pravidelně, služba byla poskytována ambulantně (nácviky)         
i terénně (nákupy, úřady, …). Prováděli jsme trénink rozhovorů v  různých 
modelových situacích. Na začátku intervence např. vyprávěl, co se mu 
v poslední době (nebo i ve vzdálené minulosti) přihodilo. Situaci jsme rozebrali   
a  učili jsme se, jak se v  takové chvíli zachovat a jak jednat s  lidmi. Trénovali 
jsme také, jak požádat o   pomoc. Nacvičili jsme si, jak požádat jednu 
z  pracovnic Křesadla, aby klientovi pomohla zařídit nákup uhlí na zimu. 
Domluvili jsme se, že na konci intervence půjde do kanceláře této kolegyně        
a požádá ji. Dvě intervence po sobě se nám stalo, že přestože nácvik proběhl 
v  pořádku, klient se zastavil před jejími dveřmi a nebyl schopen vstoupit ani 
popřípadě nějaké interakce. Potřetí se to podařilo. Kolegyně mu pomohla 
s objednávkou uhlí, dokonce po delší době už byl schopen jí i zatelefonovat.  

Rozhovor se ženou jsme trénovali na jeho kolegyni v práci (která o tom vlastně 
vůbec nevěděla). Byla mu sympatická a měl k ní důvěru, proto si ji vybral jako 
„pokusnou osobu“. Nacvičovali jsme, jak ji oslovit, o čem si s ní povídat. Bylo 
pro něj velmi obtížné vymyslet téma, bál se, že se ztrapní. Když jsme několik 
témat vymysleli, zase se jich naopak rigidně držel a nedokázal flexibilně 
reagovat. Jejich konverzace často vypadala tak, že ona se ho ptala (jak jste se měl 
o víkendu, to nám ta práce pomalu utíká, co říkáte tomu hroznému počasí, …)   
a on velmi krátce odpověděl. Až do ukončení poskytování služby se nám 
podařilo naučit ho vymýšlet témata rozhovoru, což považuji na velký úspěch.  

Přestože vyjednávání kontraktu na začátku bylo velmi vyhrocené, nakonec se 
z  něho stal spokojený klient, který měl ve svého klíčového pracovníka velkou 
důvěru a byl v  naší organizaci považován za   jednoho z  nejpříjemnějších            
a nejvíce spolupracujících klientů.  

Po roce poskytování služby si SÁM vyjednal žádost o podporované bydlení, 
získal byt v Praze a našel si chráněné pracovní místo v  zahradnictví. Z  toho 
důvodu byla služba ukončena.  
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Navazující aktivity 
Základní údaje: 

Neregistrovaná služba 

Forma:	 	 	 	 	 ambulantní 

Provozní doba:	 	 	 	 po – pá	 	 9h – 17h 

Finanční zdroje služby Navazující aktivity: 

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (KÚ)  

Číslo 17RGI02-0279	 	 	 	 	 	 	 30.000 Kč 

Dotace z “Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů”  

(Magistrát města Hradec Králové) Číslo 2017/0158	 	 40.000 Kč 

Sponzorský dar pan Fellner	 	 	 	 	 	 117,90 Kč 

Příjmy od klientů Navazujících aktivit		 	 	 	   8.850 Kč 

Celkem	 	 	 	 	 	 	 	     78.967,90 Kč 

Navazující aktivity je soubor dílčích služeb pro naše klienty, které nenabízíme 
pod výše zmíněnými službami. Pořádáme školení, přednášky, besedy pro laickou 
i odbornou veřejnost. Jedná se o aktivity, které pořádáme nad rámec zákoné 
povinnosti plynoucí z poskytování sociálních služeb. Nicméně je vnímáme jako 
důležité pro naší cílovou skupinu, nicméně jejich četnost je přímo úměrná od 
volné kapacity v sociálních službách, jejichž poskytování je pro nás 
nejduležitější.  

Zájemcům o Navazující aktivity nabízíme: 
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Rodičovské skupiny: 

Cílem rodičovských setkání je především sdílení starostí i radostí spojených          
s výchovou dětí s   autismem. Náplň jednotlivých sezení se individuálně 
přizpůsobuje potřebám konkrétních přítomných rodičů, ovlivňuje ji především 
diagnóza dítěte, jeho věk, doba uplynulá od stanovení diagnózy a především 
informovanost a zkušenosti rodičů. Takovou náplní pak může být pomoc            
s vytvářením strukturovaného a bezpečného prostředí, vytváření denních           
a  týdenních plánů a zážitkových knih, pomoc s nalezením co nejefektivnějšího 
způsobu učení dítěte, výroba náhradního komunikačního slovníku a pomoc         
s jeho používáním, získávání informací o možnosti využití sociálních služeb        
v našem regionu a především vzájemné předávání zkušeností a sociální               
i emocionální podpora.  
Jedná se o setkávání psycholožky a šesti osob, po individuální konzultaci je 
možné začlenit i   rodičovský pár. Skupina je otevřená – nový rodič může 
přistoupit kdykoli do již rozběhnutých aktivit, stejně tak může kdykoli vystoupit. 
Naší snahou je vést skupiny tak, aby se setkávali rodiče dětí s podobnou 
diagnózou. Máme tedy jednu skupinu rodičů dětí s Aspergerovým syndromem    
a druhou skupinu rodičů dětí s dětským autismem, atypickým autismem             
a  dezintegrační poruchou. Není to ale výhradní pravidlo, složení jednotlivých 
skupin se může přizpůsobit individuálním podmínkám.  
Skupina rodičů dětí s poruchou autistického spektra se setkává jednou za tři 
týdny,  jedno sezení pokryje 90 minut. 

V roce 2017 proběhla v průměru jedna rodičovská skupina měsíčně. 

Individuální rodičovská péče: 

Některým rodičům nevyhovuje účast na rodičovské skupině nebo se jejich 
konkrétní problém nehodí na řešení v  rámci skupiny. Proto nabízíme                   
i individuální konzultace – jednorázové nebo pravidelné. Taková péče je vhodná 
pro ty, kteří potřebují konkrétní pomoc se specifickým problémem jejich dítěte 
s ohledem na konkrétní diagnózu, věk, prostředí apod. a nepostačují jim obecně 
zaměřená řešení dostupná např. v  literatuře. Cílem není jen vyřešení 
momentální nepříznivé situace, ale celková psychická podpora rodičů a posílení 
jejich psychické odolnosti. 

Individuální sourozenecká péče: 
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Sourozenci dětí s PAS jsou často opomíjení. V  rámci rodiny bývají odsouváni 
stranou, jsou na ně kladeny vyšší nároky neodpovídající jejich věku, musejí být 
dříve samostatní, a to ve větší míře než jejich vrstevníci apod. Často se nám 
stává, že rodiče (ve snaze ušetřit zdravé dítě trápení) s  ním o postižení 
sourozence mluví nedostatečně. Málo informované dítě pak situaci nerozumí, 
bývá frustrované, objevují se pocity viny, nespravedlnosti, zlost na sourozence, 
pocity křivdy. Na druhou stranu nebývají výjimkou ani pocity přehnaně vysoké 
zodpovědnosti za sourozence s  PAS a extrémní snaha nezklamat rodiče. 
Samozřejmě nemusí být vždy problémy zdravého sourozence takto vyhrocené, 
někdy pomůže si jen s psychologem popovídat, svěřit se a ulevit si od tíživých 
myšlenek. 

Celostní muzikoterapie: 

V roce 2017 jsme začali realizovat myšlenku pořádat Celostní muzikoterapie pro 
děti a dospělé s PAS a pro jejich rodiny. 

Muzikoterapie je moderní způsob relaxace, pomáhá k  tomu, aby se člověk 
odreagoval a snadněji překonal těžkosti v  různých oblastech lidského života. 
Hlavním prostředkem muzikoterapeutických sezení jsou hudební nástroje 
s otevřeným laděním, pocházející z různých částí světa. Jsou to bubny djembe, 
rámové bubny, didjerido, tibetské mísy a zvony, gongy, ústní harfa, kalimby, 
dešťové hole a další drobné perkusní nástroje. Dále také staré techniky zpěvu: 
intuitivní, improvizovaný, alikvotní a  hrdelní zpěv. Sezení s muzikoterapeutem 
se skládá z  části relaxační (pasivní) a rozvojové (aktivní). Pasivní část tvoří 
odpočinek klientů během poslechu živé hudby hrané muzikoterapeutem. 
Smyslem je relaxovat, zbavit klienta napětí a vnitřního stresu. Výsledným stavem 
je celková harmonizace klientova světa. V  aktivní části klienti sami hrají na 
nástroje a zpívají pod vedením terapeuta. Pomocí jednoduchých                          
a srozumitelných cvičení rozvíjí vlastní kreativitu, iniciativnost a tím překonávají 
psychosomatické obtíže. Učí se také zdravé a srdečné komunikaci s  druhými 
lidmi. Muzikoterapie je přístupná všem, bez ohledu na hudební zkušenosti          
a stupeň handicapu.  

Je doporučována zejména při práci s těmito osobami: 

s různým stupněm a typem handicapu 
těžko a obtížně komunikujícími 
vyžadujícím integraci ve skupině 
dětmi a mládeží 
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s dospělými, ohroženými stresem a napětím 
seniory 
všemi, kteří hledají cestu osobního rozvoje 

Připravili jsme ukázku Celostní muzikoterapie pod vedením zkušeného 
muzikoterapeuta Bc. Aleše Fuchse. Přišly se podívat především děti s  paní 
učitelkou ze Speciální školy a měly možnost si aktivně zahrát na hudební 
nástroje.  

Na podzim roku 2017 jsme uspořádali také ukázky Celostní muzikoterapie pro 
pracovníky Královehradeckého kraje a  Magistrátu města Hradec Králové. Byla 
jim v praxi představena metoda muzikoterapie v praxi. 

Od Krajského úřadu jsme obdrželi dotaci na zakoupení hudebních nástrojů. 
Rádi bychom začali pořádat pravidelné muzikoterapie během roku 2018 

V dubnu jsme uspořádali benefiční Autivečer, který se konal v Café a music 
baru Náplavka. Autivečer byl pořádán ke dni Světového dne porozumění 
autismu, který připadl na 2. 4. Vystoupila nám Mgr. Klára Zdechovská, která 
zahrála na hudební nástroje a aktivně zapojila do svého představení naše hosty. 
Její vystoupení sklidilo velký úspěch. Druhými vystupujícími byla skupina 
divadelníků, kteří se nazývají B.I.Z.O.N.I. a vystoupili s  improvizačním 
divadlem a připravenými scénkami. Večer se nesl v  duch dobré a příjemné 
nálady. Zúčastnilo se přibližně 70 hostů. Tímto děkujeme všem hostům, 
vystupujícím a  majitelům klubu.  

V  první polovině roku jsme pro zájemce připravili Den otevřených dveří. 
Navštívilo nás přibližně 20 lidí z  široké veřejnosti, jiných organizací, studentů      
a děti ze Speciální školy. Seznámili jsme je s naší prací, předvedli nástroje na 
muzikoterapii a zpřístupnili jim prostory pracoviště. 

Všechny aktivity, kterým se věnujeme v registrovaných službách a v navazujících 
aktivitách jsou směřovány ke snaze pomoci rodinám dětí a dospělých s  PAS 
nebo přímo osobám, kteří mají tento handicap. Věříme, že se nám podařilo 
v  roce 2017 naše služby zkvalitnit. V  roce 2018 bychom chtěli v  trendu 
zkvalitňování poskytování služeb pokračovat. 
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Dne:	 	 	 	 	 	 1. 6. 2018 

Výroční zprávu zpracovala: 	 	 Irena Spiššáková  

	 	 	 	 	 	 ředitelka ústavu 

Přílohy: 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 
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Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 
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Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 
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